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Firma TOKOZ a.s. již několik let zastupuje americ-

kou firmu Master Lock na českém a slovenském trhu. 

Díky tomu tak můžeme zákazníkům nabídnout rozšíření 

našeho sortimentu o atraktivní produkty.

Katalog Master Lock – SafetySeries je speciálně určen 

pro bezpečnost práce.

Master Lock založil roku 1921 Harry Soref ve městě 

Milwaukee, Wisconsin. Dnes je tato firma největším 

výrobcem zámků na světě.

SafetySeries – Bezpečnostní uzamykání:

Každým rokem nastane tisíce nehod při opravě nebo 

kontrole zařízení. Mnoho těchto nehod je zaviněno 

nedostatečným zajištěním vypnutého zdroje.

Master Lock nyní poskytuje řešení v podobě Lockout/

Tagout – „uzamčení a označení“ jako prevenci před 

těmito nehodami.

TOKOZ a.s.  has already represented the Safety 
Series from Masterlock to the Czech and Slovak 
Market for several years. Thanks to this indepth 
knowledge of product and market, Tokoz can offer its 
individual customers a more precise range of products 
in the Safety Series range.  

Master lock was founded in 1921 by Harry Soref 
in Milwaukee, Wisconsin. Today is this company the 
largest padlock manufacturer worldwide. 

Safety Series – Each year, thousands of accidents 
occur while repairing or servicing equipment, Most of 
those accidents are due to power sources that have 
not been neutralized.

Master Lock provides Lockout/Tagout device to 
prevent such accidents.
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Lockout/Tagout is an important security procedure that involves shutting off the power 
to industrial machines or equipment during maintenance or repair. 

This procedure protects employees from risks caused by power sources. 
Used properly in conjunction with a well-planned lockout process, 

the safety padlock helps ensure that employees will not inadvertently 
energize a piece of equipment while someone else is working on it.
Master Lock provides elaborate keyed systems for better security : 

1 employee - 1 padlock - 1 key , this means all employees carry a unique key 
and no one else’s key can open another colleague’s safety padlocks. 

Master Lock offers enough unique key numbers to supply all current employees, 
with the possibility to add more in the future (+1.000.000 key differs available).

 

What is lockout?

Lockout/Tagout slouží nejen pro případy oprav, seřízení strojů, jejich servis, údržbu či inspekci, 

ale i pro samotné zabezpečení strojů a zařízení proti neočekávanému spuštění. 

Jedná se o systém, kdy každý z pracovníků má svůj klíč a zámek, kterým při zmíněné 

aktivitě uzamkne a označí kryty, které blokují proud energie či zdroj nebezpečí tak, aby se daný 

přístroj neuvedl do chodu nebo neuvolňoval energii. Začne-li pak v průběhu jeho činnosti

na tomto zařízení svoji práci někdo jiný, je informován, že na zařízení již někdo pracuje. Zároveň 

toto zařízení může svým zámkem uzamknout a označit jej tak pro svoji bezpečnou práci. První 

zmíněný pak nezávisle na něm může zařízení opustit a to zůstává stále uzamčeno a označeno 

proti nežádoucímu a nebezpečnému spuštění.

Master Lock nabízí velké množství kombinací klíčů (1.000.000 kombinací).

Co je to lockout?
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Please Note :
Some machinery can be charged with several types of energy:
electricity (2), gas (1) or pressure (3).
Whatever the energy, it represents a potential danger for
maintenance personnel, even if it is isolated by a Lockout/Tagout
system. That is why it is crucial to scrupulously follow the
Lockout/Tagout signage and security procedures.

Lockout/Tagout : the solution
Lockout/Tagout is a crucial procedure to guarantee
employee safety whilst maintaining equipment.
We recommend the use of Safety padlocks combined
with a Lockout/Tagout device to effectively isolate all
energy sources.

What applications?
If numerous employees are simultaneously working on
the same equipment, the use of a safety Lockout hasps
is required to enable each person to attach an individual
safety padlock.

What is a Lockout/Tagout label?
A Lockout/Tagout label aims to identify
the operator with their name, the task
they are performing, the duration of the
operation… Lockout/Tagout labels must
be securely fixed and remain visible
throughout the entire operation
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All energy sources are potential hazards. 
These could be:

� electricity

� hydraulic pressure

� compressed air

� gas

� steam

� and all fluids

Protect yourself and others against residual
energy. Even when isolated, equipment can
still retain some residual energy.

 1    elektrický proud 

 2    hydraulický tlak

 3    stlačený vzduch

 4    plyn

 5    pára

 6    a všechny kapaliny

Chraňte sebe a ostatní před zbytky zdroje 
energie. Při odpojování zařízení se může stát, 
že v zařízení zůstane zbytek zdroje energie.
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Každý zdroj energie je potencionální 
nebezpečí. Může to být:

Všimněte si:
Do jednoho zařízení mohou proudit různé typy zdrojů energie:
elektrika (2), plyn (1) nebo tlak (3).
I když je zařízení odpojeno pomocí Lockout/Tagout, jakýkoliv zdroj 
energie může být potenciálním nebezpečím při provádění údržby.
To je důvod, proč je velmi důležité dodržovat návod na Lockout/Tagout
a bezpečnostní postupy.

Lockout/Tagout: řešení
Lockout/Tagout je systém, který zajišťuje bezpečnost 
vašich zaměstnanců při opravě či údržbě zařízení.
K efektivnímu odpojení všech zdrojů energie doporučujeme 
použít bezpečnostní visací zámky v kombinaci se systémem 
Lockout/Tagout.

Co používat?
Jestliže několik zaměstnanců pracuje souběžně na jednom 
stroji, použijte uzamykatelnou petlici. Je třeba zajistit, 
aby každá osoba mohla na tuto petlici umístit vlastní 
bezpečnostní zámek.

K čemu slouží štítky Lockout/Tagout? 
Štítky Lockout/Tagout slouží k identifikaci 
zaměstnance, zařízení a doby, po kterou 
trvá činnost na zařízení. Štítky Lockout/
Tagout musí být bezpečně a viditelně 
upevněny u zařízení po celou dobu trvání 
údržby. 

Z čeho se skládá systém
Lockout/Tagout?

 1 Bezpečnostní zámky

 2 Uzamykatelné petlice 

 3 Štítky

 4 Kryty ventilů a zajištění jističů

What Lockout/Tagout devices?

 1 Safety padlock

 2 Lockout Hasp 

 3 Tags

 4 Valve and electrical lockout  

  devices

Označení a uzamčení zařízení během opravy 
a údržby



Important procedures relating to Lockout/Tagout
and Signs.

 Identify the energy sources to be isolated

 Be sure that : 

 The equipment that is being repaired/serviced can be
isolated with a safety padlock or a lockout device.

 The energy source can be isolated. If this is the case, a
safety padlock can be used. Master Lock will happily supply
all necessary information on lockout devices.

 Identify the person responsible for implementing
identification labels and safety padlocks.

 If several employees are working on the same equipment,
make sure that each individual puts in place his own
identification label and his own safety padlock. Each energy
source must be isolated and identified.

 Make sure that no residual energy remains. 
Note that even if energy is isolated, it is still very
dangerous.

 Ensure that company regulations regarding Lockout are
followed at all times while operating on equipment.

Prior to removing safety padlocks and identification labels,
make sure that

 maintenance is definitely completed and tools have been
securely stored away,

employees are at their posts before reactivating machinery,

Control checks have been carried out and the machinery is
ready for use.

Only the person in charge of locking out equipment with the
relevant lockout device is permitted to remove it. If several
employees are working on the same equipment, the team
supervisor must be the last to remove their lockout
device(s).

 Ensure that reactivation instructions are scrupulously
followed prior to resuming work on the equipment.

 Security is the responsibility of all. Ensure that all
personnel thoroughly understand the Lockout
regulations.
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Důležité postupy týkající se Lockout/Tagout
a popisků.

1/ Určit zdroj energie, který má být izolován

2/ Ujistěte se, že:

a) zařízení, na kterém se provádí údržba nebo oprava, může být
 izolováno pomocí bezpečnostních visacích zámků nebo
 uzamčením zařízení.

b) v případě, že zdroj energie může být izolován bezpečnostními 
 visacími zámky, Master Lock nabízí všechny nezbytné 
 prvky pro uzamčení zařízení. 

3/ Určit odpovědnou osobu, která umístí identifikační visačky
 a bezpečnostní visací zámky.

4/ Jestliže na jednom stroji provádí údržbu více zaměstnanců 
 souběžně, ujistěte se, že každý zaměstnanec označil zařízení 
 svojí identifikační visačkou a bezpečnostním visacím zámkem.
 Každý zdroj energie musí být izolován a označen.

5/ Ujistěte se, že v zařízení není zbytkový zdroj energie. I když je 
 zdroje energie izolován, stále hrozí nebezpečí.

6/ Zajistěte, aby firemní předpisy týkající se Lockout byly po 
 celou dobu údržby u zařízení.

7/ Před tím, než odstraníte bezpečnostní visací zámky
 a identifikační visačky, se ujistěte, že:

a) údržba je kompletně dokončena a pracovní nářadí je 
 odstraněno

b) pracovníci jsou na svých pracovištích před spuštěním 
 zařízení

c) zařízení je zkontrolováno a stroj je připraven ke spuštění

8/ Odstranit zařízení Lockout/Tagout může pouze osoba, která
 k tomu má povolení. Pokud na jednom zařízení pracuje více 
 zaměstnanců souběžně, tato osoba musí být poslední, která 
 odstraní produkty k uzamčení.

9/ Zajistěte, aby instrukce pro spuštění zařízení byly u stroje. 

10/ Bezpečnost je odpovědnost všech zaměstnanců. Zajistěte, 
  aby všichni zaměstnanci důkladně rozuměli předpisům 
  Lockout.

1/

2/

a)

b)

3/

4/

5/

6/

7/

a)

b)

c)

8/

9/

10/

Lock out and tag out equipment undergoing 
maintenace
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Normy OSHA 

Normy OSHA uvádí, že produkty Lockout/Tagout:

• musí být jednotlivě identifikovatelné 

• musí být používány pouze pro zabezpečení přívodů energie 

• musí splňovat následující požadavky:

Odolnost: odolný vůči nepříznivým klimatickým vlivům, kterým jsou často vystavovány

Produkty Safety Series jsou vyrobeny z vysoce kvalitních kovů (ocel, hliník, měď) a plastů (Xenoy, polyuretan). 

Bezpečnostní visací zámky jsou vyrobeny z více druhů materiálů.

 Vyberte si dle vaší potřeby:

• Xenoy - lehký, nevodivý, lisován termoplastickým vstřikováním

• Hliník - s lesklým práškově lakovaným povrchem 

Standard: zařízení by mělo být standardizováno podle následujících kritérií: barva, tvar nebo velikost.

Všechny produkty Safety Series jsou k dostání v bezpečnostní červené barvě s výjimkou visacích zámků. Ty si 

můžete vybrat v 8 barevných provedeních a přizpůsobit je vašemu uzamykatelnému systému (podle oddělení, 

odpovědnosti atd.) ve vaší firmě.

Pevnost: odolný proti odstranění bez použití nadměrné síly (např. řezných nástrojů) nebo jiných neobvyklých 

technik.

Produkty bezpečnostní sady mají robustní konstrukci a jsou vyrobeny z pevných materiálů pro větší odolnost při 

běžném zacházení v provozních podmínkách.

Identifikace: musí označovat totožnost zaměstnance, který používá zařízení.

Identifikační nálepky jsou dodávány s visacími zámky Xenoy. Nouzové jistící uzamykatelná zařízení (zajištění 

ventilů, elektrických kabelů atd.) jsou dodávány s nálepkou pro popis identifikace odpovědné osoby.

Více informací týkající se OSHA 1940.147 naleznete na www.osha.gov

Nejdůležitější údaje o OSHA 1910.147 

Kontrola nebezpečných míst přívodů energie pomocí Lockout/Tagout.

Xenoy® je registrovaná obchodní značka společnosti General Electric.
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OSHA Standards

States that lockout and tagout devices:
• shall be singularly identified 
• shall be the only devices used for controlling energy 
• shall not be used for other purposes; and shall meet the following requirements

Durable: capable of withstanding the environment to which they are exposed for the maximum period of time 
that exposure is expected.
Safety Series products are produced from high quality metals (steel, aluminum, brass) and plastics (Xenoy®, 
HDPE), and designed to withstand almost any safety lockout environment. Master Lock offers more materials for 
safety lockout padlocks. Choose the one that will fit your Leeds.

Standardized: Devices shall be standardized within a facility in at least one of the following criteria: colour, 
shape or size.
All Safety Series products are available in Safety red.
Choose from up to eight colors for the safety padlocks to customize your lockout system (by department, 
responsibility, etc.) within your facility.

Substantial: To prevent removal without the use of excessive force (such as cutting tools) or other unusual 
techniques.
Safety Series products are robust, designed and produced from substantial materials, to always stand up to 
normal handling and operating conditions.

Identifiable: Must indicate the identity of the employee applying the device.
Identification labels are supplied with the Xenoy® padlocks. Critical Lockout devices (Safety Series gate valves, 
adjustable cable lockout, etc.) include a unique, write-on erasable label to identify the responsible person.

For more information concerning OSHA 1940.147, please visit www.osha.gov

Highlights of OSHA 1910.147 

Lockout/Tagout The control of hazardous energy

Xenoy® is a registered trademark of General Electric Corporation.
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Normy ČR

Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
§ 101

1, 3 a 4 - Upravující vztahy na pracovišti mezi dvěma zaměstnavateli

§ 102 

1, 2, 3, 4, 5, 7 - Vysvětlující povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí a pracovní podmínky, předcházení 

rizikům, přijímání opatření a přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem 

Hlava II: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
§ 103

1-f, g; 2 - Vysvětluje povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům a to i agenturních lidí nebo jiného zaměstnavatele podle potřeb 

vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení 

s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. 

Dále zajistit školení o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při nástupu nebo změně pracovního zařazení nebo 

druhu práce.

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance

1, 2, 3, 4-d, f - Ustanovují práva zaměstnance na zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, na informace o rizicích jeho práce

a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Dále právo odmítnout výkon práce na základě domnění, že ohrozí svůj 

život nebo zdraví. Práva a povinnosti zaměstnance se podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. 

Povinnosti zaměstnance dodržovat dané předpisů pro bezpečnost práce.

§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1, 2, 5 - Obsahuje právo zaměstnance se účastnit na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Povinnost 

zaměstnavatele umožnit odborové organizaci nebo zástupci zaměstnanců jednání týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a nebo jim poskytnout informace o takovém jednání. Vyslechnout jejich informace, připomínky, návrhy a přijetí opatření. Projednávat 

ze zaměstnanci opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A povinnost zaměstnavatele organizovat nejméně jednou

v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích.

Zajištění dalších podmínek BOZP 309/2006 Sb.
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na 

pracovišti a aby zaměstnanci:

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak

Bezpečnostní značky, značení a signály

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit 

bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

Zákoník práce 262/2006 sb. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
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CZ Standards

Chapter I: Prevention of Danger to Life and Health at Work
Section 101

1, 3 and 4 - Regulate the safety relations between two employers in the workplace

Section 102 
1, 2, 3, 4, 5, 7 - Stipulate the duty of the employer to create safe working environment and conditions not endangering the health of employees, 

to prevent risks, to take measures and to modify these with regard to changing circumstances 

Chapter II: Duties of the Employer, Rights and Duties of the Employee
Section 103

1-f, g; 2 - Stipulate the duty of the employer to provide its employees, including those employed by an agency or employees

of other employers, with information, instructions on occupational safety and health protection sufficient and appropriate as regards

the requirements of the work performed, esp. in the form of introduction of potential risks, results of risk assessments and measures 

used for the prevention of risks related to their work and workplace. The duty also includes provision of training on occupational safety 

and health protection regulations when in a new working position or changing the working position or type of work.

Section 106 Rights and Duties of Employees

1, 2, 3, 4-d, f - Stipulate the rights of employees to be provided with occupation safety and health protection, to be informed of the 

risks related to their work and on measures taken in order to prevent them from such risks. Also the right to refuse to perform work 

reasonably considered to pose threat to the employee’s life or health. Rights and duties of employees to participate in the creation

of a safe and healthy environment. Duties of employees to comply with occupational safety provisions and regulations.

Section 108 Employee’s Participation in the Solution of Occupational Safety and Health Issues

1, 2, 5 - Stipulate the right of employees to participate in the solution of occupational safety and health issues. Duty of the employer 

to enable trade union organizations or their representatives to take part in the consultations on occupational safety and health or to 

provide them with information on such consultations. To receive their information, comments, and proposals for taking measures.

To consult occupational safety and health protection measures with the employees. Duty of the employer to organize at least once

a year checks on occupational safety and health protection at all workplaces.

Further Requirements of Occupational Safety and Health Protection, 309/2006 Coll.
Section 4 Requirements concerning Production and Work Equipment

(1) The employer shall take measures to ensure that machinery, technical equipment, vehicles and tools are suitable for the purpose for 

which they will be used as regards health and safety at work. Machinery, technical equipment, vehicles and tools must be:

a) equipped with safety devices, to protect the life and heath of employees

Section 5 Requirements concerning Organization of Work and Working Procedures

(1) The employer shall take measures to organize work and to establish working procedures in order to comply with the principles

of safe behaviour within the workplace and in order to ensure that employees are:

e) not working in isolation and without supervision of other employees unless otherwise protected in workplaces with higher level

of risk

Section 6 Safety Signs, Signboards, Communication

1) In workplaces where work that may be harmful to health is performed, the employer shall provide safety signs and signboards,

and introduce signals providing information or instructions related to the protection of safety and health at work and to inform

the employees of their meaning. Safety signs, signboards and communication can be primarily pictorial, acoustic or luminous.

Labour Code 262/2006 Coll. 
Occupational Safety and Health Protection
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 Keyed System

Key Charting

1-Determine the number of employees that you will
want on this system. Take into account potential future
growth at your facility. Each employee should have 
a unique key code that is theirs alone.

2-Then choose one of the following Safety Keying System:

• Keyed Different

• Keyed Alike

• Master Keyed

• Keyed Alike Master Keyed

3-Determine how many employees will need to get more
than one safety padlock for lockout.
Those employees should get KA (Keyed alike) padlocks.
That way they will only have to carry a single key to open
their safety padlocks. Otherwise they will have to fumble
with a key chain full of keys

Important : Each employee should have a unique key code
that is theirs alone. Never allow multiple employees to
share the same key code.

No key duplication  will be issued.

According to the OSHA standard of “1 employee - 1 pad-
lock - 1 key”, it is important that there is no unwarranted
duplication of keys.
As the number of locks increase, so does the complexity
of tracking keys. Master Lock Company is the expert at
managing key changes and can keep a complete record of
the progressive key codes assigned and manufactured
into your padlocks.
Request this special service with your order. You’ll
receive a unique Commercial User I.D. number. Be sure
to include this I.D. number with each subsequent order,
so that all additional locks will be manufactured to
ensure no duplicate keys in your safety lockout system.

Systém identifikace klíče a Registrace klíče
Keyed System & Key Charting

1-Určete, jaký počet zaměstnanců chcete v tomto 
systému mít. Vezměte v úvahu eventuální růst vašeho 
podniku. Každý zaměstnanec by měl mít výhradně vlastní 
jedinečný kód (klíč).

2-Vyberte jeden z následujících bezpečnostních klíčo-
vých systémů:

• Systém různých uzávěrů (KD)

• Systém stejných uzávěrů (KA)

• Systém hlavního klíče (MK)

• Systém generálního klíče (KAMK)

3-Určete, kolik zaměstnanců bude na dobu odstávky 
potřebovat více než jeden bezpečnostní zámek.
Tito zaměstnanci by měli dostat zámky typu KA (systém 
stejných uzávěrů). Tak budou potřebovat pouze jediný klíč 
k otevření všech svých bezpečnostních zámků. Jinak by 
museli správný klíč hledat ve svazku klíčů.

Upozornění: Každý zaměstnanec by měl mít výhradně vlastní 
jedinečný klíč. Nikdy nedovolte, aby více zaměstnanců 
sdílelo stejný klíč.

Je zabráněno kopírování klíčů.

Systém identifikace klíče

Registrace klíčů

Podle normy OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost
a ochrany zdraví při práci) “jeden zaměstnanec – 
jeden zámek – jeden klíč” je důležité, aby nedocházelo
k bezdůvodnému kopírování klíčů.
S rostoucím počtem zámků je totiž sledování klíčů 
komplikovanější. Společnost Master Lock je odborníkem 
na sledování změn bezpečnostních klíčů a je schopná 
vést kompletní evidenci nových klíčů vyrobených pro vaše 
zámky.
Vyžádejte si tuto mimořádnou službu při vaší objednávce. 
Obdržíte jedinečné identifikační číslo spotřebitele. U každé 
příští objednávky se ujistěte, že jste k ní toto identifikační 
číslo přiložili, aby mohly být zhotovené všechny dodatečné 
zámky a bylo zaručeno, že se ve vašem bezpečnostním 
systému neobjeví žádné kopie klíčů.
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  Master Keyed System

KD

KA

MK

How to choose the most suitable padlock?

KAMK
• Keyed Different
• Keyed Alike
• Master Keyed
• Keyed Alike Master Keyed

12

Systém klíčů

Jak si vybrat nejvhodnější visací zámek?

• Systém různých uzávěrů (KD)
• Systém stejných uzávěrů (KA)
• Systém hlavního klíče (MK)
• Systém generálního klíče (KAMK)

Visací zámky Xenoy®

Xenoy® Padlock
Hliníkové visací zámky

Aluminium Padlock

OSHA Standard / OSHA Standard 

Kompaktní a lehké / Compact & Light  

Nevodivé tělo / Non conductive body & cylinder 

Odolný korozi / Corrosion resistance 

Nejiskřivý / Non sparking 

Bezpečnostní uzamčení / Safety Lockout  

Pevný / Strong 

Generální klíč / Keyed System  

Xenoy ®  je registrovaná obchodní značka společnosti General Electric. Xenoy ®  is a registered trademark of General Electric Corporation.



 

 

Optimal safety padlock designed exclusively for Lockout/Tagout. 
Distinctive Xenoy® Safety padlock is durable, standardized,
substantial and identifiable for OSHA 1910.147 compliance. 
Stands up to chemicals, temperature extremes and is UV stable.

• Temperature tested from -47° to 177° C
• Excellent corrosion resistance
• UV stable 
• No silicone used in padlock
• Over 101,000 unique safety key codes available 
• Over 1 million possible codes with optional key cylinders
• Keyed Different, Keyed Alike and Master Keyed options
• Key retaining – ensures padlock is not accidentally left unlocked
• Includes one key to ensure compliance with OSHA guideline of

«1 employee, 1 padlock, 1 key»
• Available in 8 colours

Non-conductive Safety Padlock

• All components as well as exposed components are non-
magnetic-plastic, copper, brass 

• Ideal for electrical lockout, confined spaces, medical, military
and mining  

• 6 mm dia., 38 mm tall nylon shackle with Xenoy composite
plastic body

• All components are non-sparking-plastic, copper or brass
• Shackle withstands over 136 kg pull
• Includes write-on “Danger” and “Property Of” labels 

406
RED ORJ YLW GRN BLU BLK PRP TEAL

/NEW
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Bezpečnostní visací zámky Xenoy®

Xenoy® Safety Padlocks

Optimální bezpečnostní visací zámek navržený výhradně pro 
Lockout/Tagout. Bezpečnostní visací zámek Xenoy je odolný, 
standardizovaný, robustní a identifikovatelný v souladu s OSHA 
1910.147. Je odolný vůči chemikáliím, teplotním výkyvům
a UV záření.

• Testovaný při teplotách od -47° do 177° C
• Vynikající odolnost vůči korozi
• Odolný proti UV záření
• Neobsahuje silikon
• K dispozici přes 101 000 uzamykacích systémů
• Přes 1 milion variant klíčů
• Možnost výběru ze systémů s různým uzávěrem, stejným  
 uzávěrem a hlavním klíčem
• Zámek nelze uzamknout, pokud není oblouk správně zastrčen
 do zámku
• Obsahuje jeden klíč, aby byla dodržena směrnice OSHA
 «jeden zaměstnanec - jeden zámek - jeden klíč»
• K dostání v 8 barvách

• Všechny části zámku jsou nemagnetické – plast, měď
 nebo mosaz
• Vhodný pro zdravotnictví, důlní průmysl, elektrická zařízení
 a výbušné prostředí
• Polyamidový oblouk o výšce 38 mm a průměru 6 mm, tělo zámku  
 je vyrobeno ze speciálního plastu Xenoy
• Všechny části zámku jsou nehořlavé – plast, měď
 nebo mosaz
• Povrch zámku je plastový, nevodivý
• Odolnost proti vytržení oblouku je cca 1360 kN
• Včetně popisovatelných nálepek „Nebezpečí“ a „Vlastnictví“

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Výška oblouku
Vertical Shackle

406 Systém různých uzávěrů / Keyed Different 38 mm

406 KA Systém stejných uzávěrů / Keyed Alike 38 mm

406MK Systém hlavního klíče / Master Keyed 38 mm

406 KAMK Systém generálního klíče / Keyed Alike Master Keyed 38 mm

8 barevných možností: stačí přidat požadovanou barevnou příponu / 8 Color Options: Add desired Colour Suffix

NOVINKA

Xenoy ®  je registrovaná obchodní značka společnosti General Electric. Xenoy ®  is a registered trademark of General Electric Corporation.

406 - Nevodivý bezpečnostní visací zámek



• Tall Xenoy body with 6mm dia. plated metal shackle for
corrosion resistance

• Available with 38 mm or 76 mm tall shackle
• Includes bilingual “Danger” and “Property of” labels

Safety Padlock

Safety Padlock

• Xenoy® body with 6 mm dia. plated metal shackle for corrosion resistance
• Available with 38 mm or 76 mm tall shackle
• Includes write-on “Danger” and “Property of” labels 

RED ORJ YLW GRN BLU BLK PRP TEAL

410
410LT

RED ORJ YLW GRN BLU BLK PRP TEAL411 411LT
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410 - Bezpečnostní visací zámky

• Tělo Xenoy, kovový oblouk o průměru 6 mm odolný proti korozi 
• Výška oblouku 38 nebo 76 mm
• Včetně popisovatelných nálepek „Nebezpečí“ a „Vlastnictví“

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Výška oblouku
Vertical Shackle

410 Systém různých uzávěrů / Keyed Different 38 mm

410LT Systém různých uzávěrů, prodloužený oblouk / Keyed Different Extra length Shackle 76 mm

410KA Systém stejných uzávěrů / Keyed Alike 38 mm

410KALT Systém stejných uzávěrů, prodloužený oblouk / Keyed Alike, Extra length Shackle 76 mm

410MK Systém hlavního klíče / Master Keyed 38 mm

410KAMK Systém generálního klíče / Keyed Alike Master Keyed 38 mm

Duhové barvy / Rainbow Color Assortment Packs

410AST
Systém různých uzávěrů – Jedna z osmi barev typu 411
One each of all eight 411 colors, Keyed Different

38 mm

8 barevných možností: stačí přidat požadovanou barevnou příponu / 8 Color Options: Add desired Colour Suffix

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Výška oblouku
Vertical Shackle

411 Systém různých uzávěrů / Keyed Different 38 mm

411LT Systém různých uzávěrů, prodloužený oblouk / Keyed Different Extra length Shackle 76 mm

411KA Systém stejných uzávěrů / Keyed Alike 38 mm

411KALT Systém stejných uzávěrů, prodloužený oblouk / Keyed Alike, Extra length Shackle 76 mm

411MK Systém hlavního klíče / Master Keyed 38 mm

410KAMK Systém generálního klíče / Keyed Alike Master Keyed 38 mm

Duhové barvy / Rainbow Color Assortment Packs

411AST
Systém různých uzávěrů – Jedna z osmi barev typu 411
One each of all eight 411 colors, Keyed Different

38 mm

8 barevných možností: stačí přidat požadovanou barevnou příponu / 8 Color Options: Add desired Colour Suffix

411 - Bezpečnostní visací zámky

• Vysoké tělo Xenoy, oblouk o průměru 6 mm odolný proti korozi 
• Výška oblouku 38 nebo 76 mm
• Včetně popisovatelných nálepek „Danger“ a „Property of“



Master Lock Aluminium Padlock

• Durable baked-on powder coated finish
• Over 10,000 key changes available 

Over 101,000 with optional key cylinder
• Solid body construction stands up to physical abuse
• Excellent corrosion resistance
• UV stable
• 6 mm dia. steel shackle with plated finish for corrosion resistance
• Keyed Different, Keyed Alike and Master Keyed options
• Available with 25 mm, 38 mm or 76 mm tall shackle

RED ORJ YLW GRN BLU BLK

6835
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Vysoce viditelné hliníkové visací zámky
Aluminium Safety Padlocks

6835 - Hliníkový visací zámek

• Stálobarevná povrchová úprava
 - více jak 10 000 variant klíčů
 - více jak 101 000 kódů
• Robustní konstrukce pro větší odolnost při běžném zacházení  
 v provozních podmínkách
• Vynikající odolnost proti korozi
• Odolný proti UV záření
• Ocelový oblouk o průměru 6 mm s povrchovou úpravou   
 odolnou proti korozi 
• Systém různých uzávěrů, stejných uzávěrů a hlavního klíče
• Výška oblouku 25, 38 nebo 76 mm

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Výška oblouku
Vertical Shackle

6835 Systém různých uzávěrů / Keyed Different 25 mm
6835LF Systém různých uzávěrů, prodloužený oblouk / Keyed Different Extra length Shackle 38 mm
6835LT Systém různých uzávěrů, prodloužený oblouk / Keyed Different Extra length Shackle 72 mm
6835KA Systém stejných uzávěrů / Keyed Alike 25 mm
6835KALF Systém stejných uzávěrů, prodloužený oblouk / Keyed Alike  Extra length Shackle 38 mm
6835KALT Systém stejných uzávěrů, prodloužený oblouk / Keyed Alike Extra length Shackle 72 mm
6835MK Systém hlavního klíče / Master Keyed 25 mm
6835KAMK Systém generálního klíče / Keyed Alike Master Keyed 25 mm
6835WO Tělo zámku, oblouk, cylindr / Lock Body & Shackle w/o Cylinder 25 mm
6835KZ Visací zámek se sestavitelnou vložkou / Zero Bitted 25 mm

6 barevných možností: stačí přidat
požadovanou barevnou příponu
6 Color Options: Add desired Colour Suffix



Safety Lockout Accessories for OSHA compliance
• Chains keep padlocks close to equipment requiring safety lockout
• Engravable brass tag provides individual worker identification
• Tags attach to safety lockout padlocks with 71SC8 and 71SC9

Lockout Leash Lanyard
• Lanyard for mounting padlock near lockout point
• Customize length from 5 to 91 cm

71CS

S100

71TAG

71SC8

Master Lock offers the widest range 
of padlock identification products 
and services available.

/NEW

4 mm hasp
• Allows devices lockout less than 6mm diameter
• Possible to lock out with 2 padlocks
• Plastic Xenoy body
• Performs effectively in extreme conditions temperature range.

Withstands chemicals. U.V stable.

/NEW
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Master Lock nabízí nejširší sortiment 
dostupných identifikačních zámků
a služeb.

Bezpečnostní uzamykatelné doplňky v souladu s OSHA
• Díky řetízkům lze zámky umístit v blízkosti zařízení vyžadujících uzamknutí
• Mosazný štítek, do kterého mohou být vyryty informace o uživateli,  
 umožňuje identifikaci jednotlivých pracovníků
• Štítky připevněné k bezpečnostním uzamykatelným zámkům
 s 71SC8 a 71SC9

Uzamykatelné lanko S100
• Lanko slouží pro připevnění visacího zámku v blízkosti místa uzamčení
• Délka dle přání zákazníka od 5 do 91 cm

NOVINKA

Model Master Lock
Model

Popis
Description

71CS 22,9 cm dlouhý, lehký, pozinkovaný, ocelový řetěz s držákem; vhodný pro

všechny spojovací články značky Master (k objednání samostatně) (12 dílů)

22,9 cm Long lightweight zinc plated steel chain with chain holder attached;
fits all Master shackle collars (ordered separately) (12 pk.)

71CH 22,9 cm dlouhý, odolný, pozinkovaný, ocelový řetěz s držákem; vhodný pro 

všechny spojovací články značky Master

22,9 cm Long heavy-duty zinc plated steel chain with chain holder attached;

fits all Master shackle collars

71SC8 Spojovací článek. Vhodný pro oko oblouku o průměru 6,35 mm a menší;

pro visací zámky typu 410, 411, A1105, A1106, A1107, A1165, A1166, A1167, 6835 a 6836

Shackle Collar. Fits 6,35 mm diameter shackles and smaller;

for 410, 411, A1105, A1106, A1107, A1165, A1166, A1167, 6835 and 6836 padlocks

71TAG Mosazný štítek o rozměrech 1,3 x 4,4 mm s kroužkem na upevnění ke spoj. článkům

1,3 x 4,4 mm Brass tag with ring for attaching to shackle collars listed above

S100 Uzamykatelné lanko LeashTM nastavitelné od 5 do 91,5 cm

Lockout Leash™ 5 to 91,5 cm adjustable mounting lanyard
S430 petlice (4 mm)  / 4 mm hasp

NOVINKA

Petlice 4 mm
• Umožňuje uzamknout zařízení s uzamykacím okem
 o průměru menším než 6 mm
• Možno uzamknout dvěma visacími zámky
• Plastové tělo Xenoy
• Funguje efektivně i v extrémních teplotních podmínkách.  
 Odolná vůči chemikáliím a UV záření.

Doplňky a úpravy dle přání zákazníků
Accessories & Customization



DO NOT OPERATE ID Tags

Compact Tag Stations

Deluxe Tag/Lockout Center Holds Multiple Groups of Tags (see page 26)S1800

S1601AX

/NEW
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NOVINKA

Identifikační štítky „NEODSTRAŇOVAT“

Štítky a panely se štítky
Tags & Tag Stations

Identifikační štítky jsou důležitou součástí systému 
zabezpečení. Master Lock nabízí přepisovatelné 
štítky v několika jazycích dle vašich potřeb.

Identification tags are key components to any safety lock-
out program. Master Lock offers write-on tags in several 
languages according your need.

Štítky jsou odolné a splňují normu OSHA - Lockout/Tagout
• Polyesterový laminát je odolný vůči vodě, mazivům
 a extrémním teplotám
• Robustní konstrukce je odolná vůči tažné síle až 22,7 N
 (splňuje požadavky OSHA); zabraňuje nechtěnému   
 odstranění
• Lze doplnit jméno, úsek, předpokládanou dobu dokončení.  
 Mosazné poutko o průměru 11 mm pojme všechny typy   
 bezpečnostních zámků.
• Štítky jsou k dostání v několika jazykových mutacích

Heavy Duty Tags Comply with OSHA Lockout/Tagout Standard
• Durable polyester laminate resists water, grease and extreme  
 temperatures
• Heavy duty construction withstands over 22,7 kg. of pull force  
 (meets OSHA requirement); prevents accidental removal
• Customize with name, department, expected completion time
 11 mm dia. brass grommet accepts all safety padlocks
• Tags available in several languages

Durable Tag Station Holds 12 Tags
• Three hanger clips for safety padlocks or hasps
• Includes face labels

Odolný panel pro 12 visaček
• Tři háčky na zavěšení bezpečnostních
 visacích zámků a petlic 
• Včetně popisku na přední straně

Kompaktní panel na visačky

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Rozměr (v x š)
Dimensions (H x L)

497 Čeština, štítky s poutky 14,6 x 7,9 cm

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Rozměr
Dimensions

S1601 Panel na visačky (prázdný) 19,7 x 14,6 x 3,8 cm

Tag Station (unfilled)

S1601A Panel s 12 visačkami v angličtině 9,7 x 14,6 x 3,8 cm
Tag Station with 12 English Tags

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Rozměr
Dimensions

S1800 Schránka na štítky (prázdná) / Tag Center (unfilled) 27,9 x 55,9 x 10,5 cm

Uzamykatelná schránka na štítky (viz. Strana 26)



Lockout hasps are integral parts of a successful safety lockout
program, providing effective multi-person lockout. 

Labeled Snap-on Hasp

• Combines multiple-person lockout and tagout identification

• Features an easy-to-apply "snap-on" advantage with its spring-
loaded locking arm

• Anodized aluminum and stainless steel construction for combined
corrosion-resistance and strength

• Complete with high visibility, re-usable, write-on safety labels

Lockout by Multiple Workers at Each Lockout Point

• Attach hasp to energy disconnect switch

• Control cannot be turned on until last worker’s padlock is removed from hasp

• Multiple styles available to fit most needs; Spark resistant aluminum, 
Pry-resistant steel, Dielectric plastic, Dual jaw aluminum.

Safety Lockouts Hasps

427

AL080 AL0802

428

429420 421

417416 418 419
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Uzamykatelné petlice
Lockout Hasps

Bezpečnostní uzamykatelná petlice

Možnost uzamčení jednoho bodu více pracovníky
• Petlicí se uzamkne vypnutý spínač
• Dokud poslední pracovník neodemkne petlici svým visacím zámkem,  
 nelze zařízení spustit
• K dostání více druhů dle vaší potřeby: ohnivzdorný hliník, ocel odolná  
 vůči vypáčení, nevodivý plast, hliníkové dvojramenné

Bezpečnostní petlice se štítkem
• Tato petlice umožňuje uzamčení více pracovníky
 a označení pomocí štítku
• Odpružený mechanismus je přizpůsoben pro snadné   
 „zaklapnutí“
• Konstrukce z eloxovaného hliníku a nerezavějící oceli   
 kombinuje sílu a odolnost vůči korozi 
• Doplněno dobře viditelnými, znovu popisovatelnými   
 bezpečnostními štítky

Uzamykatelné petlice jsou klíčovou součástí 
bezpečnostních programů. Bezpečnostní petlici lze 
uzamknout více pracovníky.

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Vnitřní průměr
čelistí

inside jaw Ø

Kapacita
visacích zámků

Padlock capacity

416 Hliník odolný vůči jiskření / Spark Resistant Aluminum 25 mm 6

417 Hliník odolný vůči jiskření / Spark Resistant Aluminum 38 mm 6

418 Vyztužená ocel / Heavy Duty Steel 25 mm 4

419 Vyztužená ocel / Heavy Duty Steel 25 mm 8

420 Ocelové rameno s držadlem s vinylovou povrchovou úpravou 25 mm 6

Steel Jaw with Vinyl Coated Handle

421 Ocelové rameno s držadlem s vinylovou povrchovou úpravou 38 mm 6

Steel Jaw with Vinyl Coated Handle

427 Zaklapnutelná petlice s červenou etiketou / Red Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

427CLR Zaklapnutelná petlice se střírbnou etiketou / Silver Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

427BLU Zaklapnutelná petlice s modrou etiketou / Blue Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

427YLW Zaklapnutelná petlice se žlutou etiketou / Yellow Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

427GRN Zaklapnutelná petlice se zelenou etiketou / Green Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

427ORJ Zaklapnutelná petlice s oranžovou etiketou / Orange Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

427PRP Zaklapnutelná petlice s fialovou etiketou / Purple Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

427BRN Zaklapnutelná petlice s hnědou etiketou  / Brown Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

427BLK Zaklapnutelná petlice s černou etiketou / Black Labeled Snap-On Hasp 44 x 54 mm 5

428 Nevodivé držadlo z nylonu / Nylon Non-Conductive Hasp 25 x 63 mm 6

429 Držadlo se dvěmi hliníkovými rameny / Dual Jaw Aluminum Hasp 44 mm x 54 mm 8

ALO80 Ocelové rameno s  držadlem s vinylovou povrchovou úpravou 25 mm 6

Tabbed Steel Jaw with Vinyl Coated Handle

ALO802 Ocelové rameno s držadlem s vinylovou povrchovou úpravou 38 mm 6

Tabbed Steel Jaw with Vinyl Coated Handle



Master Lock offers innovative, devices for the effective lockout of
electrical shut-off points, including circuit breakers, electrical
plugs and wall switches.

Grip Tight Circuit Breaker Lockout

Greatest Hold Strength Combined with Universal Fit
• Secure and simple mounting for a solid lockout. Grips tight with 

simple thumb turn and clamping handle
• Exclusive design accommodates virtually all styles of breaker toggles

> Model 491B is appropriate for tall and wide breaker toggles
> Model 493B is appropriate for standard height and tie-bar toggles
> Model 506 is a set of both devices

• Both devices accept all American Lock® and Master Lock® safety padlock
shackle and lockout hasp diameters

• Durable construction with powder coated steel and reinforced polymer allows
operation in harsh environments.

Circuit Breaker Switch Padlock

Provides the Flexibility to Effectively Lock Out
Breaker Switches
• 0,5 cm diameter cable shackle allows padlock to properly

lock all types of circuit breaker lockout devices
• Flexible cable allows the compact lock body to be positioned

so that the control panel door closes properly
• Fits the tight space constraints within circuit breaker

shutoff boxes
• Numerous key changes are available to minimize 

the possibility of unwanted key duplication.

Universal Wall Switch Lockout

Locks Out Both Toggle and Decora Paddle Wall Switches
• Patent-pending design assures switch is locked on or off
• Hinges open for unobstructed normal operation of switchPaddle SwitchToggle Switch

491B

493B

7C5RED

496B
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Uzamykání elektrických zařízení
Electrical Lockout devices

Maximální bezpečnost v kombinaci s univerzálním využitím
• Bezpečné a jednoduché připevnění pro pevné uzamčení. Pevné svěrky  
 je možno jednoduše otočit palcem a upevňovacím svorníkem
• Exkluzivní design je přizpůsoben všem druhům jističů
 - model 491B pro dlouhé a široké jističe
 - model 493B pro zdvojené jističe
 - model 506 je sada obou dvou produktů 
• Lze uzamknout bezpečnostními visacími zámky a uzamykatelnými  
 petlicemi Master Lock
• Odolné provedení z oceli je vyztuženo polymerem. Vhodné i do drsného  
 prostředí

Poskytuje flexibilní a efektivní uzamknutí vypínače jističe 
• Průměr spojovacího lanka 0,5 cm umožňuje visacímu zámku  
 uzamknout všechny typy elektrických zařízení 
• Pružnost lanka dovoluje uzamknout zámek v takové poloze,  
 aby mohla být řádně uzavřena dvířka ovládacího panelu
• Vhodný do těsných vnitřních prostorů rozvaděče s elektrickými  
 jističi
• K dispozici velké množství kombinací vložek zámků
 k minimalizování možnosti nechtěného kopírování klíčů

Master Lock nabízí zlepšené patentované zařízení pro efektivní 
uzamčení elektrických vypínačů, elektrických jističů, elektrických 
zásuvek a nástěnných vypínačů.

Uzamykání elektrických jističů

Visací zámek na elektrický jistič

Univerzální uzamykání na nástěnné vypínače

Uzamčení nástěnných vypínačů
• Patentovaný design zaručuje, že vypínač může být zabezpečen 
 v zapnuté nebo vypnuté poloze
• Kryt drží v otevřené poloze, díky tomu lze volně manipulovat  
 s vypínačem

Model Master Lock
Model

Popis
Description

491B
Uzamykání elektrického jističe – vysoký a široký kloub
Circuit Breaker lockout - tall and wide toggles

493B
Uzamykání elektrického jističe – jeden standardní a dva klouby
Circuit Breaker lockout - std. single and double toggles

506
Sada – jeden 491B a jeden 493B
Set of each device - one 491B and one 493B



Circuit Breaker Lockout

• Mini Circuit Breaker Lockout to safely and effectively lock
all European and Asian equipment

• No tools are required. The Mini Circuit Breaker Lockout is
simple to us and quick to apply

• Available for single and multi-pole breakers. 
Works with all Master Lock Safety padlocks and lockout
hasps.

• S2390 fits standard width toggle openings. Pin out. Black handle
• S2391 fits wide toggle openings. Pin out. Red handle
• Works with all Master Lock Safety padlocks and lockout hasps

Fits breaker with toggle 
openings 11mm or less

Fits breakers with toggle 
openings over 11mm

S2391 S2390

/NEW
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Uzamykání elektrických zařízení
Electrical Lockout devices

• S2390 je vhodný pro standardně široké jističe, černá západka
• S2391 je vhodný pro široké jističe, červená západka
• vhodný k použití se všemi zámky Master Lock

Uzamykání elektrických jističů

NOVINKA

• „Mini uzamčení elektrických jističů“ bezpečně a efektivně  
 uzamkne evropská a asijská zařízení
• Nepotřebujete žádné pracovní nástroje. „Mini uzamčení  
 elektrických jističů“ je jednoduché na manipulaci a lze
 ho rychle aplikovat.
• Je vhodné pro jednoduché a vícebodové vypínače
• Vhodné k použití se všemi zámky a petlicemi Master Lock

Je vhodný pro jističe s 

šířkou menší než 11 mm

Je vhodný pro jističe s 

šířkou větší než 11 mm



Electrical Plug Lockout

488

487

453L
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Vnější/vnitřní otáčení umožňuje snadnější použití a uložení
• Překrytí elektrické zástrčky zajišťuje ochranu proti náhodnému odpojení, popř. zapojení
• Jedinečný, patentovaný otočný design umožňuje snadnější instalaci a použití
 ve stísněném prostoru 
• Všechny velikosti se stáčí do sebe pro úspornější uložení v montážním boxu
• Doplněno o vysoce viditelné štítky, které jsou opakovatelně popisovatelné – můžete zapsat  
 jméno pracovníka provádějícího opravu a po té jej smazat pro další opravu
• Silné, lehké nevodivé termoplastické tělo z materiálu Xenoy je odolné vůči chemikáliím
 a slouží efektivně v extrémních podmínkách v teplotách od - 46°C do +177°C
• Model 487 – malý, 57 mm x 83 mm s kabelem až do 19 mm, vhodný do 240 V
• Model 488 – velký, 76 mm x 152 mm s kabelem až do 19 mm, vhodný pro 240 a 380 V  
 (16 A a 32 A)

Outward/Inward Rotation Allows for Easier Application & Storage
• Surrounds the electrical plug; protects against accidental reconnection
• Unique, patent-pending rotating design allows for easier installation in confined
 space applications
• Each size rotates into itself to fit effectively into safety tool boxes
• Complete with safety labels that can be written-on to identify the responsible person,
 then erased for the next job
• Tough, lightweight, dielectric Xenoy® thermoplastic bodies withstand chemicals;
 perform effectively in extreme conditions [temperature range -46°C to +177°C)
• Model 487 – small, 57 mm x 83 mm with cable up to 19 mm, fit to 240 volt
• Modek 488 – large, 76 mm x 152 mm with cable up to 19 mm, fit for 240 and 380 volt  
 (16 a 32 A)

Effectively locks out all sizes or large electrical
connectors and hoist controls (380 volt/64 amper)
• Patent pending lockout, the cinch sack offers broad
 application solutions
• Insert PVC tubing to block access to hoist control
 buttons
• Flexible & durable rip-stop nylon bag fits easily
 in safety tool boxes
• Lock out with up to 6 padlocks or hasps

Účinné uzamknutí zařízení neobvyklých rozměrů, velkých 
elektrických konektorů a dalších ovládacích zařízení (380V/64A) 
• Patentovaný uzamykatelný pevný vak nabízí široké možnosti použití
• Vnitřní potah z PVC znemožňuje uchycení ovládacího zařízení
• Pružný a odolný nylonový vak lze jednoduše uložit v bezpečnostních  
 boxech s nářadím
• Možno uzamknout až 6-ti visacími zámky nebo petlicemi

Uzamykání elektrické zástrčky

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Rozměr
Dimensions

453L
Nylonový kryt na ovládací zařízení a velké zástrčky
Nylon Oversized Plug & Control Lockout

48,18 x 16,51 cm

453XL
Nylonový kryt na ovládací zařízení a velké zástrčky
Nylon Oversized Plug & Control Lockout

66,04 x 25,40 cm

453XXL
Nylonový kryt na ovládací zařízení a velké zástrčky
Nylon Oversized Plug & Control Lockout

91,44 x 35,56 cm

Xenoy ®  je registrovaná obchodní značka společnosti General Electric. Xenoy ®  is a registered trademark of General Electric Corporation.



Adjustable Cable Lockout

Infinitely Adjustable for a secure fit every time 

• Integrated safety hasp and cable is ideal for multiple circuit breaker panel 
and side-by-side gate valve lockouts

• Though, flexible multi-stranded 6,35 mm dia. Steel cable is insulated with a clear
vinyl coating

• Feed the cable end through the points to be locked out, then back through the
lockout body Cinch it tight to remove any slack with the patented locking feature

• Tough, lightweight Xenoy thermoplastic body withstands chemicals; 
performs effectively in extrem conditions (-46°C to +149°C).

Latch Tight™ Group Lock Boxes

Storage Devices Capture keys for effective lockout of large equipment

• Secure each lockout point on a piece of equipment with a single padlock 
Place the keys in the group lock box and then each authorized employee places their personal
padlock on the lock box

• When work is complete, employees take their personal padlocks off the lock box, freeing
the keys inside. Keys inside can not be accessed until the last employee removes their
padlock

• All Master Lock group boxes feature an exclusive, Latch Tight locking mechanism that
prevents keys from being accessed until the last padlock or lockout hasp is removed from
the box. Provides the highest level of security available in a group lock box

• Durable powder coated finish with stainless steel handle
• 503RED and 503YLW can be mounted to wall or carried from job to job 

Available in red or yellow. Accepts 14 padlocks or lockout hasps
• 498A is a portable solution. Available in red. Accepts 12 padlocks or lockout hasps.

8611

503RED

503RED 498A

503YLW
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Vícenásobné uzamčení
Multiple Point Lockout

Nastavitelné lanko pro snadné a rychle zabezpečení    
• Jednodílná bezpečnostní spona a lanko jsou ideální pro vícenásobné uzamčení
 panelu s elektrickými jističi nebo ventily umístěnými vedle sebe 
• Pevné nastavitelné ocelové lanko o průměru 0,6 cm je izolováno vinylovým
 povrchem
• Lanko se jednoduše protáhne místy, které mají být uzamknuty a pak speciálním 
 patentovaným tělem zámku, které ho napne
• Silné, lehké, nevodivé termoplastické tělo z materiálu Xenoy odolává chemikáliím
 a slouží efektivně v extrémních podmínkách od - 46°C do +149°C

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Rozměr (d x š x v)
Dimensions (H x L x W)

503RED
Uzamykatelný box - červená
Dual Application Group Lock Box - Red

324 x 89 x 162 mm

503YLW
Uzamykatelný box - žlutá
Dual Application Group Lock Box - Yellow

324 x 89 x 162 mm

498A
Přenosný uzamykatelný box
Portable Group Lock Box

152 x 235 x 95 mm

Uzamykatelné boxy pro skupinové uzamčení
• Každý bod zařízení musí být uzamknut jedním zámkem. Klíče jsou uloženy do boxu
 a každý z pověřených pracovníků zamkne box svým osobním zámkem
• Když je práce dokončena, pracovníci odemknou svůj zámek a uvolní tak klíč uvnitř
• Rysem všech uzamykatelných boxů Master Lock je jedinečnost, uzamykatelný box 
 se západkou zaručuje, že žádný klíč nebude vyjmut, dokud nebudou otevřeny 
 všechny visací zámky nebo bezpečnostní petlice. Poskytuje nejvyšší bezpečnost.
• Vyztužený povrch je ukončen držadlem z nerez oceli
• 503RED a 503YYLW může být ve dvojím provedení – nástěnné nebo přenosné
• Dostupné v červené a žluté barvě. Možnost použití bezpečnostních visacích zámku 
 nebo petlic až pro 14 zaměstnanců
• 498A je pouze v přenosném provedení a v červené barvě. Možnost použití
 bezpečnostních visacích zámku nebo petlic až pro 12 zaměstnanců.

Skupina uzamykatelných boxů

Model Master Lock
Model

Popis
Description

8611
Nastavitelné uzamykatelné lanko o délce 1,8 m
Adjustable cable lockout with 6’ cable

8615
Samostatné lanko o délce 4,5 m pro použití s modelem 8611
Separate 15’ cable for use with 8611

Nastavitelné uzamykatelné lanko



The exclusive, patent pending Master Lock gate and ball
valve lockout devices work in difficult applications like tight
spaces and insulated pipes. 

Rotating Gate Valve Lockout

Outward/Inward Rotation Allows for Easier Installation & Storage

• Tough, lightweight, dielectric Xenoy® thermoplastic bodies withstand
chemicals; perform effectively in extreme conditions temperature
range (-46° C to 177° C]

• Surrounds the valve operating handle to protect against accidental
valve opening 

• Unique, rotating design allows for easier installation in confined space
applications

• Each size rotates into itself and nests within the next larger size to save
space in storage

• Multiple workers can apply their personal safety locks
• Complete with high-visibility permanent safety labels that can be

 written-on to identify the responsible person, then erased for 
the next job.

Pressurized Gate Valve Lockouts

Fits Pressurized Gas Valves

• Surrounds the valve handle to protect against accidental valve opening
• Design works with valve guard in place
• Fits virtually all pressurized gas valves up to 7,6 cm diameter
• Compact size easily stored when not being used
• Includes Danger labels
• Accepts any Master Lock or American Lock Safety Padlock.

484

483

485

482

/NEW
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Vnější i vnitřní rotace umožňuje snadnější instalaci
a skladování
• Pevné, lehké nevodivé termoplastické tělo z materiálu Xenoy
 odolává chemikáliím. Spolehlivě slouží v extrémních podmínkách
 a odolává rozpětí teplot  od - 46°C do +177°C
• Překrytím držadla ventilu chrání proti náhodnému otevření
• Jedinečná, patentovaná otočná konstrukce umožňuje snadnější 
 instalaci a používání ve stísněném prostoru
• Pouzdra lze pro lepší skladnost v montážním boxu otočením 
 zmenšit na polovinu
• Menší velikosti mohou být vloženy do větších
• Pouzdro může uzamčít svým vlastním zámkem více zaměstnanců
• Doplněno o vysoce viditelné štítky, které jsou opakovatelně  
 popisovatelné – můžete zapsat jméno pracovníka provádějícího  
 opravu a poté jej smazat pro další opravu

Vhodné pro přetlakové průchozí ventily
• Překrývá uzávěr ventilu, čímž zabraňuje nechtěnému otevření ventilu
• Vzhled je podmíněn funkčností krytu ventilu
• Vhodné pro všechny přetlakové průchozí ventily do průměru 7,6 cm
• Díky kompaktní velikosti se snadno skladuje
• Včetně štítků „DANGER“
• Lze uzamknout všemi bezpečnostními visacími zámky Master Lock

NOVINKA

Uzamykatelná pouzdra na ventily
Valve Lockout Devices

Originální, patentovaná uzamykatelná pouzdra na kulové 
uzávěry a ventily se používají v obtížných podmínkách jako 
jsou stísněné prostory a izolovaná potrubí.

Otočné uzamykatelné pouzdro na ventily

Uzamknutí přetlakového průchozího ventilu

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Rozměr
Dimensions

480 Vhodné pro ventilové uzávěry / Fits dia valve handles 2,71 – 8,12 cm

481 Vhodné pro ventilové uzávěry / Fits dia valve handles 5,41 – 13,54 cm

482 Vhodné pro ventilové uzávěry / Fits dia valve handles 10,83 – 17,60 cm

483 Vhodné pro ventilové uzávěry / Fits dia valve handles 16,24 – 27,07 cm
484 Vhodné pro ventilové uzávěry / Fits dia valve handles 21,66 – 35,19 cm

485 Sada obsahující modely 480 - 484 / 1 set of Nos. 480-484

Model Master Lock
Model

Popis
Description

S3910 Uzamknutí přetlakového průchozího ventilu / Pressurized Gas Valve Lockout

Xenoy ®  je registrovaná obchodní značka společnosti General Electric. Xenoy ®  is a registered trademark of General Electric Corporation.



1. Close Valve 2. Remove handle

2.1. 3.

3. Place handle in zippered pouch

4. Apply wrap on valve. 
a. Wrap strap around valve and thread through locking mechanism 

4b. Thread zipper tie through both zipper tabs and place end in pocket in
locking mechanism.

4c. Close locking mechanism, slide lock latch closed and apply padlock.

4a

4.

Seal Tight™ Ball Valve Lockout

4b 4c

The solution that positively 
shuts off energy

Easy to use Universal Fit

Fits Tight Clearances

468L
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Uzamykatelná pouzdra na ventily
Valve Lockout Devices

Používá se na různé rozměry uzávěrů 
• Další originální uzamykatelné zařízení Master Lock Safety Series. Obal má široké
 využití a je vhodný na všechny velikosti uzávěrů od 10 do 102 mm.
• Patentovaný design eliminuje nebezpečí pohybu držadla uzávěru. Díky obalu bude 
 uzávěr bezpečně uzamčen.
• Lze prakticky nainstalovat na všechny typy uzávěrů - kovové a plastové uzávěry, 
 izolované potrubí, potrubí montované blízko stěny nebo stropu, uzávěry s obtížným 
 přístupem a odnímatelnou pákou
• Lehké, pružné zařízení je snadné na obsluhu a na složení i úsporné uskladnění
 v bezpečnostních boxech s nářadím
• Včetně přepisovatelných štítků
• Vyrobeno z trvanlivé plastové polyesterové látky a polyuretanového plastu. Pevný 
 obal na uzamčení kulových uzávěrů je odolný vůči korozi a funguje v extrémních 
 teplotních podmínkách od –40°C do 121°C.

Provides Universal Fit for Valve Applications and Diameters 
• Another exclusive Master Lock® Safety Series™ lockout device, the Seal Tight™ device
 works on virtually all valve sizes from 10 mm to 102 mm and in all applications
• Patent-pending innovative design eliminates the risk of valve reactivation by
 movement of the handle. With Seal Tight™, remove and store the handle and conceal
 the valve stem for secure lockout
• Works in virtually all valve installations – metal and PVC valves, insulated pipes, pipes
 mounted close to a wall or ceiling, and valves with tight access due to close proximity
 of other valves or pipes
• Lightweight, flexible device is easily carried to the job and then folded for compact
 storage in safety toolboxes
• Includes write-on erasable labels
• Constructed of durable PVC polyester fabric and HDPE plastic, the Seal Tight Valve
 Lockout withstands corrosive environments and operates in temperature extremes
 from -40° C to 121° C.

Obal na uzamčení kulového ventilu

Vhodný na izolovaná 
potrubí

Ideální k univerzálnímu použití

Vhodný do těsných prostorů

1. Uzavřít uzávěr 2. Odstranit rukojeť 3. Umístit rukojeť do zapínací kapsičky

4. Navléknout obal na uzávěr:
a. Obalíme řemen kolem uzávěru a prostrčíme skrz uzamykající mechanismus.

4b. Protáhneme provázek skrz obě pouzdra a zastrčíme do uzamykajícího
 mechanismu.

4c. Uzavřeme uzamykající mechanismus, zasuneme západku a uzamčeme
 zámkem.



Prevents pneumatic fitting from being connected to pressurized air source
• Fits virtually all male pneumatic fittings found in manufacturing facilities
• Stainless steel construction for corrosion resistance
• Measures 3,5 cm wide x  19,7 cm tall x 0,3 cm thick
• Accepts any Master Lock or American Lock Safety Padlock
• Works with lockout hasps for multiple worker lockout.

 Pneumatic Lockout

Steering Wheel Covers

Provides Visual Deterrant for Vehicle Maintenance
• Three sizes available for various diameter steering wheels – 46,6 / 50,8 and 61 cm
• Trilingual warning notifies employees not to start or move vehicle
• Lock in place with a 421 hasp and safety padlock
• For added security, use Safety Series 8611 lockout cable around steering wheel and foot pedals.

Three sizes available

4716 4720 4724

S3900
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Zabraňuje připojení pneumatického zařízení ke zdroji stlačeného vzduchu
• Uzpůsobeno pro všechna pneumatická zařízení ve výrobních prostorech
• Konstrukce z nerezové oceli odolná proti korozi
• Rozměry: šířka 35 mm x výška 197 mm x tloušťka 3 mm
• Lze uzamknout všemi bezpečnostními visacími zámky Master Lock
• Možno kombinovat s uzamykatelnou petlicí pro uzamčení více pracovníky

Dobře viditelný kryt na volant s potiskem „Danger“
• Ve třech velikostech: 46,6 cm, 50,8 cm a 61 cm
• Trojjazyčné upozornění varuje řidiče před nastartováním vozidla
• Uzamčení pomocí petlice 421 a bezpečnostního visacího zámku
• Jako přídavný uzamykatelný mechanismus můžete použít Nastavitelné uzamykatelné lanko 8611,  
 které obtočíte kolem volantu a pedálu

Uzamykání pneumatických a kolových zařízení
Pneumatic & Wheel Lockout

Kryt na volant

Model Master Lock
Model

Popis
Description

S3900 Uzamykání pneumatických zařízení z nerezové oceli / Stainless Steel Pneumatic Lockout

Uzamykání pneumatických zařízení

K dostání ve třech velikostech

Ø 46,6 cm

Ø 16“

Ø 50,8 cm

Ø 20“

Ø 61 cm

Ø 24“



These durable, user-friendly lockout stations provide a central
base location for safety lockout/tagout components.

(175 Padlock available separately)

1483BP410

1484BP1106

1482B

  Lockout Station
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Uzamykatelné panely
Lockout Stations

Těžko zničitelné pevné panely 
• Komplexní konstrukce lisovaná z jednoho dílu eliminuje ztrátu komponentů
• Pružný materiál z polykarbonátu je dvojnásobně odolný proti ohni a čtyřnásobně  
 odolný při nárazu oproti běžným panelům
• Jedinečný průhledný kryt chrání obsah panelu
 - Panel lze uzamknout a chránit tak obsah před ztrátou
 - Lze uzamknout kódovacím zámkem pro snadnější přístup
 - Pro snadnější zacházení drží kryt v otevřené poloze
• Zvolte si typ visacích zámků – 410, 6835
• Součástí balení jsou bezpečnostní petlice a štítky
• Zdarma pro vás budeme evidovat váš klíčový systém bezpečnostních visacích
 zámků. Po té, co si objednáte zboží od Master Locku, zašlete zpět vaše přiložené 
 registrační číslo. Povedeme záznam vašeho klíčového systému a zaručujeme tak, 
 že nedojde k nechtěnému kopírování klíčů při vaší příští objednávce – základní 
 princip Lockout.
• Panel je možno dodat prázdný nebo s výrobky

Virtually Indestructible, the Strongest Stations Available
• Integrated, one-piece moulded construction eliminates loose parts
• Resilient polycarbonate material provides twice the heat resistance and quadruple
 the impact strength of typical stations
• Exclusive translucent cover protects contents
 - Lockable to prevent loss of valuable safety lockout padlocks
 - Secure with a combination lock for simple access control
 - Innovative hinge holds cover open for easy product selection
• Select your padlock : 410/1106/3
• Safety Hasps and Tags included
• PLUS, a free of charge Safety Lockout Padlock Key Charting System is available
 to you. Simply return the enclosed mail-in card after your purchase Master Lock 
 will supply a Registered System number, maintain a record of the padlock key cuts 
 provided with your station and ensure that there is no unwanted padlock key cut 
 duplication on your future orders – this is critical for Safety Lockout!
• Available filled or unfilled

Uzamykatelný panel

Tyto uživatelsky komfortní nástěnné panely umožňují centrální uložení 
nezbytných bezpečnostních Lockout/Tagout komponentů.

410 RED
Xenoy®

visací zámek
Xenoy® Padlock

A1106 RED
Hliníkový

visací zámek
Aluminum Padlock

Pouze panel
s krytem

Base & Cover 
(unfilled)

Popis
Description

Velikost (v x š x h)
Dimensions (H x L x W)

1482BP410 1482BP1106 1482B
Obsahuje 4 - visací zámky, 2 - petlice 420, 1 - štítek 497A (12 ks v balení)
Contains 4 Padlocks; 2 – 420 Hasps;1 – 497A Tags (12/pack).

31,1 x 40,6 x 4,4 cm

1483BP410 1483BP1106 1483B
Obsahuje 10 - visacích zámků, 2 - petlice 420, 2 - štítky  497A (12 ks v balení)
Contains 10 – Padlocks; 2– 420 Hasps; 2 – 497A Tags (12/pack).

39,4 x 55,9 x 4,4 cm

1484BP410 1484BP1106 1484B
Obsahuje 20 - visacích zámků, 4 - petlice 420, 4 - štítky 497A (12 ks v balení)
Contains 20 – Padlocks; 4– 420 Hasps; 4 – 497A Tags (12/pack).

55,9 x 55,9 x 4,4 cm

Xenoy ®  je registrovaná obchodní značka společnosti General Electric. Xenoy ®  is a registered trademark of General Electric Corporation.

(175 visací zámky jsou dostupné jednotlivě)



Deluxe Lockout Stations

Large Capacity Lockout Station Holds Departmental Lockout components
• Durable construction ensures long life in your facility
• Covered compartments protect devices and keep dust and grime out
• Upper and lower sections lockable to ensure devices are there when needed for lockout. 

Secure with a combination lock for simple access control
• 16 hanger clips hold 2 padlocks or lockout hasps each
• Moveable dividers in top and bottom trays help organize devices
• Lower half has two tip-out drawers. Each measures 10” wide x 6-7/8” high x 3-1/4” deep
• Dividers included to create 2, 3, 4, 5 or 6 compartments
• Each compartment holds 25 tags. Total capacity of lower unit 150 tag.
• Available filled or unfilled
• Select your padlock : 410/1106
• Measures (H x l x P) : 67,3 cm x 55,9 cm x 10,5 cm.

S1900VE1106

Lockout Station

Lockout Station Holds Locks, Hasps and Devices
• 8 Hanger clips hold 2 padlocks or lockout hasps each
• Top and bottom compartments each have 5 moveable dividers for organizing devices
• Durable construction for years of use in corrosive environments
• Cover protects padlocks and devices from dust  grime
• Lockable. Use combination padlock to limit access to authorized employees
• Measures (H x L x W) : 39,4 cm x 55,9 cm x 10,5 cm
• Available with Electrical or Valve Lockout Focus. Includes most commonly required 

lockout devices. Available filled or unfilled
• Available with your choice of safety padlock - Xenoy®  Aluminum 

S1850E410

and

and
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Velkoobjemový panel vhodný pro jednotlivá oddělení
• Pevná konstrukce zaručující dlouhou životnost
• Kryt přihrádek chrání zařízení od prachu a nečistot
• Z důvodu zamezení ztráty produktů je vrchní i spodní část panelu uzamykatelná.  
 Panel můžete doplnit heslovým zámkem pro snadnější kontrolu přístupu.
• Každý z 16 háčků pojme 2 visací zámky nebo bezpečnostní petlice
• Vrchní a spodní přihrádky mají libovolně nastavitelné rozdělovače
• Ve spodní části jsou dvě zásuvky o rozměrech: šířka 25 mm, výška 174 mm
 a hloubka 83 mm
• Součástí jsou i rozdělovače umožňující vytvoření 2, 3, 4, 5 nebo 6 přihrádek
• Každá přihrádka obsahuje 25 štítků, celková kapacita je 150 štítků
• Možno zvolit typ visacích zámků – 410, 6835
• Rozměry panelu: 673 mm výška, 558 mm šířka a 105 mm hloubka
• Panel je možné dodat prázdný nebo s výrobky dle požadavků zákazníka

Panel obsahuje visací zámky, petlice a další zařízení
• Vrchní a spodní přihrádky mají 5 posuvných rozdělovačů
• Každý z 8 věšáčků pojme 2 visací zámky nebo petlice
• Pevná konstrukce zaručující dlouhou životnost v korozním prostředí
• Kryt chrání zařízení od prachu a nečistot
• Uzamykatelný. Použitím heslového zámku umožníte přístup pouze oprávněným  
 osobám
• Rozměry panelu: 394 mm výška x 559 mm šířka x 105 mm hloubka
• K dispozici s výrobky k uzamykání ventilů nebo elektrických zařízení. Součástí  
 balení jsou nejvíce požadované bezpečnostní produkty.
• Možno zvolit typ visacích zámků – plast Xenoy a hliníkové
• Panel je možné dodat prázdný nebo s výrobky dle požadavků zákazníka

Uzamykatelné panely
Lockout Stations

Uzamykatelný panel

 Nástěnný panel

410RED
Xenoy®

visací zámek
Xenoy® Padlocks

A1106RED
Hliníkový

visací zámek
Aluminum Padlocks

Prázdný
Unfilled

S1900VE410 S1900VE1106 S1900

Obsahuje: 6 – visacích zámků, 2 – petlice 420, 1 – 427, 1 - 8611 nastavitelné uzamykatelné 
lanko, 1 – 480, 1 – 481, 1 - 482 & 1-483 kryt na ventily, 2 - 468L kryty na uzávěry,
1 – S2005, 1 – 488 uzamykání elektrické zástrčky, 2 – 491B, 6 - 493B uzamykání elektric-
kých jističů, 2 - 496B uzamykání nástěnného vypínače, 1 - 497A štítky (12 ks v balení).   

Contains: 6 – Padlocks; 2 – 420 Hasps; 1 – 427 Snap-On Hasp; 1 – 8611 Adjustable Cable 
Lockout; 1 – 480, 1 – 481, 1 – 482 & 1 – 483 Gate Valve Lockouts; 2 – 468L Ball Valve 
Lockouts; 1 – S2005 Compact Plug Prong Lockout; 1 – 488 Plug Cover; 2 – 491B, 6 – 493B 
Circuit Breaker Lockouts; 2 pcs – 496B Wall Switch Covers; 2 – 497A Tags (12/pack). Space 
for additional padlocks or lockout devices as desired.

410RED
Xenoy®

visací zámek
Xenoy® Padlocks

A1106RED
Hliníkový

visací zámek
Aluminum Padlocks

Prázdný
Unfilled

S1850VE410 S1850E1106 S1850

Uzamčení elektrických zařízení: Obsahuje: 6 – visacích zámků, 1 – petlice 420, 1 – 427,
1 – S2005, 1 – 488 uzamykání elektrické zástrčky, 2 – 491B, 4 - 493B uzamykání elektric-
kých jističů, 2 - 496B uzamykání nástěnného vypínače, 2 - 497A štítky (12 ks v balení).

Electrical Lockout Focus. Contains: 6 – Padlocks; 1 – 420 Hasp; 1 – 427 Snap-On 
Hasp; 1 – S2005Compact Plug Prong Lockout; 1 – 488 Plug Cover; 2 – 491B, 4 – 493B 
Circuit Breaker Lockouts; 2 – 496B Wall Switch Covers; 2 – 497A Tags (12/pack).   

S1850VA410 S1850V1106 S1850

Uzamčení ventilů: Obsahuje: 6 – visacích zámků, 1 – petlice 420, 1 – 427, 1 – 480,
1 – 481, 1 – 482 kryt na ventily, 2 - 468L  kryty na uzávěry, 2-497A štítky (12 ks v balení).

Valve Lockout Focus. Contains: 6 – Padlocks; 1 – 420 Hasp; 1 – 427 Snap-On Hasp; 
1 – 480, 1 – 481 & 1 – 482 Gate Valve Lockouts; 2 – 468L Ball Valve Lockouts; 2 – 497A 
Tags (12/pack). 



Series machine Specific Lockout Stations

• Heavy gauge steel with durable powder coat finish ensures long life

• Ensures user has addressed all lockout points
• Customizable for number of padlocks needed per lockout site
• Supporting item of lockout consulting program
• April availability.
.

Compact Lockout Station Holds Machine Specific Lockout Devices 
and Padlocks Near Lockout Point
• Four hanger clips for safety padlocks or hasps
• Durable construction for years of use in corrosive environments
• Includes face labels 
• Available filled or unfilled
• Measures 24,8 cm wide x 19,7 cm tall x 8,6 cm deep
• Bin measures 7,5 cm wide x 7,6 cm tall x 7,3 cm deep.

Heavy Duty Padlock Station

S1700 S1705P410 S1705P410

S1506

S1518

Padlock Caddy

S125

/NEW

• Includes face labels 
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Uzamykatelné panely
Lockout Stations

Kompaktní panely jsou vhodným řešením pro umístění přímo
u bodu zamčení 
• 4 háčky na zavěšení visacích zámků a petlic
• Pevná konstrukce zaručující dlouhou životnost v korozním   
 prostředí
• Včetně popisku na přední straně
• Rozměry: šířka 24,8 cm; výška 19,7 cm a hloubka 8,6 cm
• Rozměry přihrádky: šířka 7,5 cm; výška 7,6 cm a hloubka 7,3 cm
• Panel je možné dodat prázdný nebo s výrobky dle požadavků   
 zákazníka

Sada specifických uzamykatelných panelů

Držadlo na visací zámky

• Zajišťuje, že uživatel zkontroloval všechny body uzamčení
• Upravitelný pro několik zámků, které je potřeba uzamknout
 na jednom místě
• Podpůrná složka k uzamykatelnému programu

Pevný držák na visací zámek

NOVINKA

• Vyrobeno z pevné oceli a díky trvanlivému lakování je zaručena  
 dlouhá životnost
• Včetně popisku na přední straně

410 RED
410 RED

A1106 RED
A1106 RED

Prázdný
Unfilled

Popis
Description

S1705P410 S1705P1106 S1700
Obsahuje: 1 – visací zámek, 1 – petlice 421
a 2 – štítky
Contains: 1 – padlock, 1 – 421 hasp and 2 – tags

S1720E410 S1720E1106 S1700

Obsahuje: 2 – visací zámky, 4 – štítky, 2 – 491B
a 493B uzamykání elektrických jističů
Contains: 2 – padlocks, 4 – tags, 2 – 491B
and 2 – 493B circuit breaker lockouts

S1745E410 S1745E1106 S1700

Obsahuje: 1 – visací zámek, 1 – 488 uzamykání
elektrické zástrčky a 1 – štítek
Contains: 1 – padlock, 1 – 488 electrical plug lockout,
and 1 – tag

Model Master Lock
Model

Rozměr
Dimensions

Popis
Description

S1506
15,9 cm šířka x 7,6 cm výška x 3,8 cm hloubka
15,9 cm wide x 7,6 cm tall x 3,8 cm deep.

Určeno pro 6 – 8 visacích zámků
Holds 6-8 padlocks

S1518
40,5 cm šířka x 7,6 cm výška x 3,8 cm hloubka
40,5 cm wide x 7,6 cm tall x 3,8 cm deep

Určeno pro 18 – 22 visacích zámků
Holds 18-22 padlocks



Electrical, Valve and Combined Lockout/Tagout Organizers
• Safety lockout carrying case keeps important lockout devices and padlocks

together

• Kits include high-use components, satisfying most lockout applications

• Personal kits are for an individual worker; padlocks are supplied 
keyed-alike for added convenience

Personal Lockout Kit

• Available filled or unfilled
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Organizér Lockout/Tagout pro elektrické přístroje a ventily
• Uzamykatelný box umožňuje uložení důležitých bezpečnostních produktů a   
 visacích zámků pohromadě 
• Sady včetně vnitřního vybavení jsou vhodné pro širokou škálu použití
• Příruční sady jsou určeny pro jednotlivé pracovníky – zámky jsou dodávány
 se stejnými klíči pro případ připojení dalšího pracovníka
• Box je možno dodat prázdný nebo s výrobky dle požadavků zákazníka

Uzamykatelné sady
Lockout Kits

Osobní uzamykatelná sada



Group Lockout Kit
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Uzamykatelné sady
Lockout Kits

Standardní Lockout/Tagout organizér 
• Lehká bezpečnostní uzamykatelná skříňka, šířka 38,1 cm, výška 24,1 cm a hloubka 17,8 cm, se standardním průhledným obalem
 pro snadnější vyhledávání produktů
• Libovolně nastavitelné přihrádky slouží k lepšímu uskladnění: (1) visacích zámků a petlic, (2) produktů na uzamčení ventilů a (3) komponentů
 na uzamčení elektrických zařízení
• Skupinové sady jsou určeny pro pracoviště s více pracovníky – visací zámky jsou dodávány v systému různého klíče, aby nedošlo k situaci,
 že zaměstnanec odemkne kolegův visací zámek 
• Zvolte si typ visacích zámků – 410, 6835
• Zdarma pro vás budeme evidovat váš klíčový systém bezpečnostních visacích zámků. Po té, co si objednáte zboží od Master Locku, zašlete
 zpět vaše přiložené registrační číslo. Povedeme záznam vašeho klíčového systému a zaručujeme tak, že nedojde k nechtěnému kopírování 
 klíčů při vaší příští objednávce – základní princip Lockout.
• Organizér je možno dodat prázdný nebo s výrobky dle požadavků zákazníka

Modular Lockout/Tagout Organizers 
• Lightweight safety lockout carrying case, 38,1 cm (l) x 24,1 cm (H) x 17,8 cm (W), with modular, translucent storage compartments for 
 improved organization and fast component selection
• Separate compartments for effective grouping of (1) padlocks & hasps, (2) valve lockout & (3) electrical lockout components
• Group kits are for multiple workers; padlocks are supplied keyed-different, to ensure that no employee can open a colleague’s padlock
• Select your padlock : 410/1106
• PLUS, a free of charge Safety Lockout Padlock Key Charting System is available to you. Simply return the enclosed mail-in card after your 
 purchase. Master Lock will supply a Registered System number, maintain a record of the padlock key cuts provided with your station
 and ensure that there is no unwanted padlock key cut duplication on your future orders – this is critical for Safety Lockout!
• Available filled or unfilled

Skupina uzamykatelných sad           



Personal Lockout Pouches

Series Compliance Centers

Padlocks and Devices for Individual Workers
• Zipped pouch is easy to carry or wear with adjustable waist strap
• Select your padlock : 410/1106

Zipped Binder Keeps Important Papers Organized Whilst Keeping Dirt and Grime Out
• Use for MSDS, Lockout Procedures, Right-To-Know, ISO procedures 

and many others
• Front window allows you to customize to your needs.
• Editable Templates available at www.safetyseries.com. Allows you to enter contact

name, emergency phone number, effectivity dates, and more.
• Available with or without Wall Mounting Bracket.

S331

S315 S317 S330

• Available filled or unfilled
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Visací zámky a ostatní produkty pro jednotlivé pracovníky
• Zapínací brašna je jednoduchá na obsluhu a nošení s nastavitelným opaskem
• Zvolte si typ visacích zámků – 410, 6835
• Brašnu je možno dodat prázdnou nebo s výrobky dle požadavků zákazníka

Uzamykatelné sady
Lockout Kits

Příruční uzamykatelné brašny

Sada Pořadačů pro návody a postupy

Zapínací pořadač chrání dokumenty před znečištěním. Vhodný k uschování 
důležitých dokumentů. 
• Vhodný pro různé typy manuálů
• Čelní okénko umožňuje přizpůsobení dle potřeb zákazníka
• Editovatelné šablony jsou dostupné na www.safetyseries.com. Umožňují
 zapsání kontaktního jména, číslo pohotovosti, užitečná data atd.
• Dostupné s / bez držáku umožňující montáž na stěnu

Model Master Lock
Model

Popis
Description

S315 Jeden pořadač s držákem na stěnu, 3,8 cm / One 3,8 cm with wall bracket/sign

S316 Jeden pořadač bez držáku na stěnu, 3,8 cm / One 3,8 cm binder (no wall bracket/sign)

S317 2 pořadače s držákem na stěnu, 3,8 cm / Two 3,8 cm binders with one wall bracket/sig

S330 Jeden pořadač s držákem na stěnu, 7,6 cm / One 7,6 cm binder with wall bracket/sign

S331 Jeden pořadač bez držáku na stěnu, 7,6 cm / One 7,6 cm binder (no wall bracket/sign)



Training Package for Employee Safety and OSHA Compliance
• 10 minute video effectively conveys the importance of Lockout/Tagout in the workplace
• Demonstrates the 7 steps to properly apply, and 5 steps to re-energize from, Lockout/Tagout
• Provides instructions for maintaining Lockout/Tagout during shift changes
• Shows how to apply, remove and maintain lockout devices
• Also suitable for employee-refresher training sessions
• Includes video, 10 Lockout/Tagout Procedure Employee Reference Cards, instructor’s guide

and employee quiz
• Additional Employee Reference Cards also available (499PR).

Identify Equipment That Requires Lockout

Premium high quality fiberglass material.
• Rigid, durable construction
• Won’t peel or fade
• Suitable for all environments, 

including outdoors

Lockout/Tagout Video Training Program

Lockout Signs

• Flexible signs fix to most surfaces

> Can be left in place permanently 
or removed as desired.

499V

464A

463A 463B 469

467A464B

499PR

Available in DVD
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Školení a značení
Training & Signs

Videokazeta s použitím produktů Safety Series pro zaměstnance z úseku 
bezpečnosti 
• 10-ti minutové video efektivně ukáže, proč je důležité používat Lockout/Tagout
 na pracovišti
• Předvedení 7 kroků správné montáže a 5 kroků demontáže zařízení Lockout/Tagout 
• Poskytuje údržbě informace o Lockout/Tagout 
• Předvedení správné montáže, demontáže a údržbu uzamykatelného zařízení
• Vhodné pro zaškolení pracovníků
• Součástí balíčku je – videokazeta, 10 referenčních karet s postupy Lockout/Tagout,  
 instruktážní knížka a kvíz pro zaměstnance
• K dostání jsou i zaměstnanecké referenční karty

K dostání i na DVD

Značení uzamčení (pouze v angličtině)

Značení zařízení, které vyžaduje uzamčení 
Vysoce kvalitní materiál ze skelné vaty
 • Pevný, odolný materiál
 • Neloupe se a nevybledne
 • Vhodný do každého prostředí, včetně  
  venkovního

• Ohebné popisky, lze použít na mnoho povrchů
› Mohou být ponechány na místě permanentně  
 nebo dle potřeb odstraněny

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Rozměr
Dimensions

464A CAUTION. LOCK OUT FOR SAFETY 25,4 x 17,78 mm

464B CAUTION. THIS MACHINE MUST BE LOCKED OUT PRIOR TO SERVICING 25,4 x 17,78 mm

467A NOTICE. IN ACCORDANCE WITH OSHA STANDARD 25,56 x 50,80 mm

Model Master Lock
Model

Popis
Description

Rozměr
Dimensions

463A Magnetic. CAUTION. THIS MACHINE MUST 8,89 x 12,70 mm

463B Magnetic. DANGER - EQUIPMENT BEING 8,89 x 12,70 mm

469 Vinyl, adhesive. CAUTION - LOCKOUT FOR SAFETY 8,89 x 12,70 mm

Model Master Lock
Model

Popis
Description

499V Kompletní tréninkový program – videokazeta a 10 zaměstnaneckých referenčních karet

Complete Training Program w/Video Cassette, and 10 Employee Reference Cards (499PR)
499PR 10 referenčních karet s postupy Lockout/Tagout

10 Lockout/Tagout Procedure Employee Reference Cards

Lockout/Tagout školící videokazeta (pouze v angličtině)



Step 1: Prepare for shutdown. Before turning off the machine, the
authorized employee has to know the type and magnitude of the energy, its
hazards and how to control it. 
Step 2: Shutdown. The machine or the equipment must be turned off
following orderly, established procedures. Shutting down the machine
must not create any increased hazards. The authorized employee must
isolate the machine or equipment from its energy sources. 
Step 3: Apply Lockout/Tagout devices. Lockout/Tagout devices must be
applied to each energy isolator. Make sure that all power sources are
deactivated. 
Step 4: Verification. This final crucial stage ensures that the
Lockout/Tagout procedure has successfully isolated the machine or
equipment from its energy sources

Having followed these procedures, the employee can safely start the
repair or maintenance work.
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Postupy pro uzamčení
Lockout Steps

Krok 1: Příprava pro zastavení provozu.
Před vypnutím stroje musí oprávněná osoba znát druh energie a její sílu, 
možná rizika a ovládání stroje.

Krok 2: Zastavení provozu.
Stroje nebo zařízení musí být vypnuty podle následujících ustanovených 
postupů. Vypnutím stroje nesmí vzniknout žádné riziko při zastavení provozu. 
Odpovědná osoba musí odpojit stroj nebo zařízení od zdroje energie.    

Krok 3: Použití systému Lockout/Tagout.
Systém Lockout/Tagout musí být instalován na každém místě se zdrojem 
energie. Ujistěte se, že jsou všechny zdroje energie vypnuty.

Krok 4: Kontrola.
Tento poslední bod je nutný pro ověření, že postup Lockout/Tagout spolehlivě 
odpojil stroj nebo zařízení od zdroje energie.

Po splnění těchto kroků může začít pracovník bezpečně pracovat na 
zařízení.
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Seznam / Index
Balení

Packaging
Možnosti
Option

Materiál
Material

Benefity
Benefits

Štítky
Labels

Číslo
produktu

Strana Baleno Krabice Systém 
identifikace

klíče

Registrace
klíčů

Xenoy Hliník Ocel Testováno
při teplotách

od -47° do 177°

Odolnost vůči
korozi

UV
rezistentní

Použití
pro elektrické

zařízení

CZ GB

Product Ref. Page Pack Carton Keyed
 System

Key
charting

Xenoy Aluminium Steel Temperature
tested from

-47° to 177°

Corrosion 
résistance

UV stable Electrical use Czech English

Bezpečnostní visací zámky Xenoy / Xenoy Safety padlocks
406 13 6 36 • • • • • • • • •
410 14 6 36 • • • • • • • •
410LT 14 6 36 • • • • • • •
410AST 14 6 36 • • • • • • •
411 14 6 36 • • • • • • •
411AST 14 6 36 • • • • • • •

Hliníkové visací zámky / Aluminium Safety Padlocks
6835 15 6 24 • • • • •
6835LF 15 6 24 • • • • •
6835LT 15 6 24 • • • • •
6835WO 15 6 24 • • • •
6835KZ 15 6 24 • • • •

Štítky a panely na štítky / Tags & Tag Stations
497 17 1 6 •
497A 17 1 6 •
497AX 17 1 6 •
497ABLC 17 1 6 •
S1601 17 1 1 •
S1601A 17 1 1 •
S1601AX 17 1 1 •
S1601FRC 17 1 1 •
S1800 17 1 1 •

Uzamykatelné petlice / Lockout Hasps
416 18 12 72 • •
417 18 12 72 • •
418 18 12 72 • •
419 18 12 72 • •
420 18 12 72 • •
421 18 12 72 • •
427 18 6 24 • • •
428 18 12 72 • • •
429 18 12 72 • •
AL080 18 12 72 • •
AL0802 18 12 72 • •

Otočná uzamykatelná pouzdra na ventily / Rotating Gate Valve Lockout
480 23 1 6 • • • •
481 23 1 6 • • • •
482 23 1 6 • • • •
483 23 1 6 • • • •
484 23 1 6 • • • •
485 23 1 1 • • • •
S3910 23 1 6 • • • •

Těsný obal na uzamčení kulového ventilu / Seal Tight™ Ball Lockout
468L 24 1 6 •

Pevné držáky na visací zámky / Heavy Duty Padlock Stations
S1506 28 1 1 • • •
S15186 28 1 1 • • •

Uzamykání elektrických zástrček a ovládacích zařízení / Electrical Plug And Hoist Controls Lockout Devices
487 21 1 6 • • • • •
488 21 1 6 • • • • •
453L 21 1 6 •
453XL 21 1 6 •
453XXL 21 1 6 •

Uzamykání elektrických zařízení / Electrical Lockout Devices
491B 19 6 24 •
493B 19 6 24 •
506 19 6 24 •
7C5RED 19 6 24 •
496B 19 6 24 •
S2390 20 1 1 •
S2391 20 1 1 •
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Seznam / Index
Balení

Packaging
Možnosti
Option

Materiál
Material

Benefity
Benefits

Štítky
Labels

Číslo
produktu

Strana Baleno Krabice Systém 
identifikace

klíče

Registrace
klíčů

Xenoy Hliník Ocel Testováno
při teplotách

od -47° do 177°

Odolnost vůči
korozi

UV
rezistentní

Použití
pro elektrické

zařízení

CZ GB

Product Ref. Page Pack Carton Keyed
 System

Key
charting

Xenoy Aluminium Steel Temperature
tested from

-47° to 177°

Corrosion 
résistance

UV stable Electrical use Czech English

Vícenásobné uzamčení / Multiple Point Lockout
8611 22 1 6 • • • •
8615 22 1 6 • • • •
503 22 1 1 •
8611 22 1 1 •

Uzamykání pneumatických zařízení / Pneumatic Lockout
S3900 25 1 1 •

Uzamykání volantu / Wheel Lockout
4716 25 1 6
4720 25 1 6
4724 25 1 6

Doplňky a úpravy dle přání zákazníků / Accessories & Customization
71CS 16 1 1
71CH 16 1 1
71SC8 16 1 1
71TAG 16 1 1
S100 16 • • •
S430 16 • • • •

Držadlo na visací zámky / Padlock Caddy
S125 28 1 6

Uzamykatelné panely / Lockout Stations
1482B 26 1 1
1483B 26 1 1
1484B 26 1 1
S1900 27 1 1
S1850 27 1 1
S1700 28 1 1
S1705 28 1 1
S1720 28 1 1
S1745 28 1 1

Uzamykatelné sady / Lockout Kits
29 - 31 1 1

Sada pořadačů pro návody a postupy / Series Compliance Centers
S315 31 1 1
S316 31 1 1
S317 31 1 1
S330 31 1 1
S331 31 1 1

Školení a značení / Training & Signs
499PR 32 1 10
499V 32 1 1
464A 32 1 10
464B 32 1 10
467A 32 1 10
463A 32 1 10
463B 32 1 10
469 32 1 10
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